
ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

1 จางเหมาดําเนินโครงการบริการดูแล 1,543,347.00 พิเศษ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด 1,543,347.00 บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด 1,543,347.00 เสนอรายละเอียด

ขอมูลและบริการขอมูล ณ ศูนยบริการ งานจางตรงตามที่ 

ขอมูล สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

2 จางเหมาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 600,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 595,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 595,000.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

อบรมออนไลนรองรับระบบ ขอ 26 (1) และ (2)  

จําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม และมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

3 จางที่ปรึกษาดําเนินโครงการ 50,000,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 49,500,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 49,500,000.00 มีบุคลากรที่มี

บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ความเชี่ยวชาญ

ทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ ตามระเบียบฯ

ขอ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของสํานักงาน ก.พ. 

ประจําเดือนมกราคม 2551

หนาที่ 1 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

4 จางดําเนินโครงการเสริมสราง 19,764,250.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 19,764,250.00 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 19,764,250.00 เสนอรายละเอียด

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคลองตามที่ 

ของขาราชการในจังหวัดชายแดน สํานักงาน ก.พ. 

ภาคใต กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

5  --------------- " ------------------ 9,600,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9,600,000.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9,600,000.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

ขอ 26 (1) และ (2)  

และมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

6  --------------- " ------------------ 9,240,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9,240,000.00 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9,240,000.00  --------- " --------

7  --------------- " ------------------ 9,453,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 9,453,000.00 มหาวิทยาลัยขอนแกน 9,453,000.00  --------- " --------

8  --------------- " ------------------ 5,217,450.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 5,217,450.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 5,217,450.00  --------- " --------

9  --------------- " ------------------ 15,762,600.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 15,762,600.00 มหาวิทยาลัยบูรพา 15,762,600.00  --------- " --------

หนาที่ 2 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

10 จางดําเนินโครงการเสริมสราง 4,694,900.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4,694,900.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 4,694,900.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอ 26 (1) และ (2)  

ของขาราชการในจังหวัดชายแดน และมติ ครม. 

ภาคใต เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

11 จางดําเนินโครงการจัดฝกอบรมและ 1,400,000.00 พิเศษ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร 1,400,000.00 บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร 1,400,000.00 เสนอรายละเอียด

จัดทําสื่อการสอนโปรแกรมระบบ จํากัด จํากัด งานจางตรงตามที่ 

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม สํานักงาน ก.พ. 

(DPIS 3.5) กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

12 จางเหมาดําเนินการโครงการพัฒนา 1,950,000.00 กรณีพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,950,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,950,000.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

นวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : ขอ 26 (1) และ (2)  

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลดวย และมติ ครม. 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Recruitment) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

ระยะที่ 2

13 จางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 900,000.00 พิเศษ บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 885,000.00 บริษัท เอ็น พี เค เว็บ จํากัด 885,000.00 เสนอรายละเอียด

เพื่อเตรียมความพรอมใหสวนราชการ งานจางตรงตาม

ในการจัดทํากรอบการสั่งสม ขอกําหนดของ

ประสบการณ สํานักงาน ก.พ.และ

ราคาเหมาะสม  

หนาที่ 3 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

14 ซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติ 256,800.00 สอบราคา 1. บริษัท อินเตอร ฟารอีสท 104,860.00 บริษัท อินเตอร ฟารอีสท 104,860.00 เสนอรายละเอียด

แบบอิเล็กทรอนิกสเมลบ็อกซ     วิศวการ จํากัด (มหาชน) วิศวการ จํากัด (มหาชน) คุณลักษณะถูกตอง

2. หางหุนสวนจํากัด ไนซอินเตอร 139,956.00 ตรงตามที่สํานักงาน

    ซัพพลาย ก.พ. กําหนด และ

3. บริษัท รูธ วิคเตอร (ประเทศไทย) 411,950.00 ราคาต่ําสุด

    จํากัด

4. บริษัท เคียวเซรามิตา 117,700.00 

    (ประเทศไทย) จํากัด

5. บริษัท ไทยฟูจิ ซีร็อกซ จํากัด 141,775.00 

6. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 125,000.00 

15 จางดําเนินโครงการชี้แจงสราง 460,000.00 พิเศษ หางหุนสวนจํากัด แมนไคนด 452,300.00 หางหุนสวนจํากัด แมนไคนด 452,300.00 เสนอรายละเอียด

ความเขาใจระบบขาราชการผูมี มีเดีย มีเดีย งานจางตรงตามที่ 

ผลสัมฤทธิ์สูง สํานักงาน ก.พ. 

กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

16 ซื้อโตะคอมพิวเตอรและเกาอี้ 140,000.00 พิเศษ บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป 138,648.46 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป 138,648.46 เสนอคุณลักษณะ

จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) ตรงตามที่

สํานักงาน ก.พ.

 กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

หนาที่ 4 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

17 จางเหมาดําเนินโครงการพัฒนา 6,000,000.00 พิเศษ บริษัท เอพีเอ็ม เลอรนนิ่ง 5,025,000.00 บริษัท เอพีเอ็ม เลอรนนิ่ง 5,025,000.00 เสนอรายละเอียด

ขาราชการในระบบขาราชการ จํากัด จํากัด งานจางตรงตามที่ 

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (สําหรับหัวขอ สํานักงาน ก.พ. 

บังคับเลือก) กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

18 จางดําเนินโครงการพัฒนาขาราชการ 2,340,000.00 พิเศษ บริษัท ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟค 1,605,000.00 บริษัท ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟค 1,605,000.00  --------- " --------

ในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

(หัวขอบังคับ) และโครงการการสราง

ความพรอมใหกับขาราชการผูมี

สวนเกี่ยวของกับระบบขาราชการ

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

19 จางที่ปรึกษาโครงการกําหนด 4,000,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4,000,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4,000,000.00 มีบุคลากรที่มี

ยุทธศาสตรกําลังคนภาครัฐ : กรณี ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาวิชาชีพแพทยและพยาบาล ตามระเบียบฯ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ขอ 83 (4)

และหนวยงานนํารอง ราคาเหมาะสม

หนาที่ 5 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

20 จางที่ปรึกษาโครงการกําหนด 2,900,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2,900,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2,900,000.00 มีบุคลากรที่มี

ยุทธศาสตรกําลังคนภาครัฐ : กรณี ความเชี่ยวชาญ

ศึกษาขาราชการครูและครูอัตราจาง ตามระเบียบฯ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ขอ 83 (4)

และหนวยงานนํารอง ราคาเหมาะสม

21 จางที่ปรึกษาโครงการกําหนด 3,500,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3,500,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3,500,000.00  --------- " --------

ยุทธศาสตรโครงสรางกําลังคน

ภาครัฐไทย : กรณีศึกษาสวนราชการ

นํารอง

22 จางที่ปรึกษาโครงการวางระบบรับรอง 7,000,000.00 ตกลง มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 6,950,000.00 มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพ 6,950,000.00  --------- " --------

มืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา ในราชการ (สถาบันที่ปรึกษา

ภาครัฐ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

ราชการ) ราชการ)

23 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบ 400,000.00 ตกลง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 400,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 400,000.00  --------- " --------

โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของขาราชการพลเรือน

หนาที่ 6 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

24 ขอตกลงจางเหมาดําเนินโครงการ 17,000,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17,000,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17,000,000.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

รณรงคเผยแพรคุณธรรมจริยธรรม ขอ 26 (1) และ (2)  

และการปองกันการทุจริตและ และมติ ครม. 

ประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

25 จางพัฒนาโปรแกรมโครงการจัดวาง 1,000,000.00 พิเศษ สํานักบริการเทคโนโลยี 998,310.00 สํานักบริการเทคโนโลยี 998,310.00 เสนอรายละเอียด

ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนกําลังคน สารสนเทศภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ งานจางตรงตามที่ 

ภาครัฐรองรับ พ.ร.บ. ระเบียบ สํานักงาน ก.พ. 

ขาราชการพลเรือนฉบับใหม กําหนด และ

ราคาเหมาะสม 

26 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนา 400,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 400,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 400,000.00 มีบุคลากรที่มี

ระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ ความเชี่ยวชาญ

ตามระเบียบฯ

ขอ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

27 จางปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับ 16,970,121.00 พิเศษ 1. บริษัท เว็ลมาเฟอรนิเทค จํากัด 15,280,000.00 บริษัท เว็ลมาเฟอรนิเทค จํากัด 15,280,000.00 เสนอรายละเอียด

การดําเนินงานของคณะกรรมการ 2. บริษัท เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จํากัด 18,446,993.00 งานจางตรงตามที่ 

พิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 3. บริษัท เอี่ยมเฟอรนิชิ่ง และ 16,000,000.00 สํานักงาน ก.พ. 

    กอสราง จํากัด กําหนด และ

4. บริษัท เพ็นทากอน วิศวกรรม 16,400,000.00 ราคาต่ําสุด

    จํากัด

หนาที่ 7 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

28 ซื้อโปรแกรมจัดทําสื่อการเรียน 270,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ไมโครไลน จํากัด 165,000.00 บริษัท ไมโครไลน จํากัด 165,000.00 เสนอรายละเอียด

การสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 2. บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 400,000.00 คุณลักษณะเฉพาะ

ตรงตามที่สํานักงาน

ก.พ. กําหนด และ

ราคาต่ําสุด

29 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง 22,453,500.00 ประกวด 1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 21,850,000.00 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล 21,850,000.00 เสนอรายละเอียด

ราคา     โปรดักส จํากัด โปรดักส จํากัด คุณลักษณะตรงตาม

2. บริษัท อินเนอรเทค คอรปอเรชั่น 21,920,000.00 ที่สํานักงาน ก.พ.

    จํากัด กําหนด และ

3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น 21,950,000.00 ราคาต่ําสุด

    (ไทยแลนด) จํากัด

30 จางเหมาดําเนินการโครงการพัฒนา 3,000,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,999,248.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,999,248.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

องคความรูเพื่อการจัดทําจรรยา ขอ 26 (1) และ (2)  

ขาราชการ และมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

31 จางที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง 9,500,000.00 คัดเลือก 1. สมาคมการจัดการงานบุคคล 9,300,000.00 สมาคมการจัดการงานบุคคล 9,300,000.00 ขอเสนอดานเทคนิค

"ระบบขาราชการในอนาคต"     แหงประเทศไทย แหงประเทศไทย ดีที่สุดและผาน

2. บริษัท โกลบัล คอนเซิรน จํากัด - เกณฑที่กําหนด

3. สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา - ราคาเหมาะสม

    แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หนาที่ 8 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

32 ซื้อเครื่องถายเอกสารสีระบบดิจิตอล 600,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ซัม เทคโนโลยี 419,600.00 บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด 460,100.00 เสนอรายละเอียด

    (ไทยแลนด) จํากัด คุณลักษณะเฉพาะ

2. บริษัท ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด 460,100.00 ตรงตามที่สํานักงาน

3. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 395,900.00 ก.พ. กําหนด

ราคาเหมาะสม

33 จางพิมพหนังสือสาระนารูเกี่ยวกับ 214,000.00 สอบราคา 1. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท 347,750.00 หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ 196,800.00 เสนอรายละเอียด

การศึกษาตางประเทศ     จํากัด (มหาชน) งานจางถูกตอง

2. บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 208,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่

3. บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) 203,400.00 สํานักงาน ก.พ. 

    จํากัด กําหนดและ

4. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด 208,650.00 ราคาต่ําสุด

    พับลิสซิ่ง จํากัด

5. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จํากัด 263,220.00 

6. บริษัท ทีฟลม จํากัด 235,400.00 

7. หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย สแควร 215,712.00 

8. หางหุนสวนจํากัด เพชรคอม- 331,800.00 

    เมอรเชียล

9. บริษัท ฮีฟอัพ (ประเทศไทย) จํากัด 209,720.00 

10. บริษัท สไตล ครีเอทีฟเฮาส จํากัด 235,400.00 

11. หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ 196,800.00 

หนาที่ 9 จาก 10



ลํา วงเงินงบ เหตุผลที่

ดับ งานจัดซื้อจัดจาง ประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) (บาท) (บาท) โดยสังเขป

34 จางที่ปรึกษาโครงการวางระบบ 2,500,000.00 ตกลง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,500,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2,500,000.00 มีบุคลากรที่มี

มาตรฐานดําเนินการพัฒนาขาราชการ ความเชี่ยวชาญ

กอนปฏิบัติราชการ ตามระเบียบฯ

ขอ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

35 จางเหมาดําเนินโครงการจัดอบรม 3,000,000.00 กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3,000,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 3,000,000.00 ตามระเบียบฯ พัสดุ 

ขาราชการกอนปฏิบัติราชการใน ขอ 26 (1) และ (2)  

สวนภูมิภาค (ภาคใต) และมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2531

36 จางเหมาดําเนินโครงการจัดอบรม 3,000,000.00 พิเศษ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 3,000,000.00 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 3,000,000.00 ยื่นขอเสนอเปนไป

ขาราชการกอนปฏิบัติราชการใน ตามขอกําหนดของ

สวนภูมิภาค (ภาคเหนือ) สํานักงาน ก.พ. 

ราคาเหมาะสม

37 จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อ 2,500,000.00 ตกลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2,490,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2,490,000.00 มีบุคลากรที่มี

วางระบบการพัฒนาขาราชการ ความเชี่ยวชาญ

แหงอนาคต ตามระเบียบฯ

ขอ 83 (4)

ราคาเหมาะสม

หนาที่ 10 จาก 10


